
 

 

 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 כוח ההודיה )הוד( שבנפש- חלק ד'
 

 האם האדם באמת מודה על עוונותיו ומרגיש אשמה ובושה?  ,ידוי בתפילהוהו

 אם אינו מתבייש אין זה נקרא הודאה ווידוי!

כמובן שגם כאן אין מדובר על הודאה של אדם שגאה במעשיו הרעים אלא על אדם שמתבייש בהם 

 'חטאתי עוויתי פשעתי וכו''. –מאד ובכל זאת מודה על האמת 

 מה היא הגדרת הדבר 'מודה על האמת'? אם כן,

 האמת, האמת איננה נוחה לי במקרה הנוכחי ובכל זאת אני מודה על כאשר נוח לי לחיות עם השקר,

הודיה זהו בעצם הסכמת כוח הביטול דהיינו  וזה נקרא מודה על האמת. בזה ויתרתי מעצמי משהו,

 .בנפש

 תבטלות חיצונית והתבטלות פנימית:ישנה ה

אבל הוא לא מתבטל כלפי  אדם המתבטל רק כלפי מי שהוא תופס שהוא מעליו, :התבטלות חיצונית

בטבע הנפש יש  כידוע, שהוא לא מבין מהי מהות הביטול.וזה סימן  מי שהוא רואה אותו מתחתיו,

 .*ולכן גם ביטול זה הוא בחינת אגואיזם וישות ולכן נקרא חיצוני לאדם תענוג לשמש את הגדול,

תכלית הביטול עניינה מהתפיסה שאני לא אדם פרטי אלא אני  שורשה באחדות, :התבטלות פנימית

 .)עיין תער"ב ע' תסז(יש ערך  מתאחד ונותן מקום לכולם ורואה שלכל דבר

ואני מוכן להכניס אותו לרשות היחיד שלי, וההכנסה הזאת  ההסכמה שיש עוד מישהו איתי בחיים,

 ,זה נקרא התבטלות.)רשות היחיד(כביכול גוזלת ומצרה לי את הפרטיות 

 לו מידת ההודיה ואין לו התבטלות.כל זמן שהאדם מרגיש שיש לו רשות פרטית אין 

ממילא יוכל  אדם מפנים שהיחידי ש"מחוצה לו" אינו אלא התגלמותו של הקב"ה, *)כאשר

להחשיב ולכבד ביותר כל אדם ולהתבטל בפניו.)טוב כעת להעמיק יותר ולהתבונן במה 

שכתב בעל הסולם זצוק"ל )מבוא לסה"ז אות לד( "אין אנו רואים כל זה אלא רק בפנימיותנו 

 .עצמה" ודו"ק(

שורש ההתבטלות בא מכוח כך שהאדם תופס שכל  בחכמה עשית". כולם: "כד()קד,כתוב בתהילים 

להתבטל על  רך להתבטל.ורק מי שתופס את כל הנבראים כאחד מבין את הצו הנבראים הם אחד,

 מנת להתאחד!

 :ישנה התבטלות אמיתית והתבטלות מדומה

 :התבטלות מדומה

 עצמו וריווחו הפרטי.אדם עושה פעולות איחוד אך לשם  -(משיקולי אנוכיות 1

פעולות אלו לא יניבו אחדות אמיתית ולא  לדוגמא אדם שרוצה להתחתן ע"מ שיהיה מי שידאג לו.

 יהיה בהם קיום לאהבה.

 חסרי חוסן עצמי לומר לא! ל חולשה.ריצוי כולם מתוך מקום ש -(משפלות בהמית 2

שלא על מנת לקבל בחזרה ויתור והשפעה  נובעת מתפיסה שורשית של אחדות. :התבטלות אמיתית

!!! בהתחלה האדם מוותר על צרכים גשמיים, אח"כ על צרכים נפשיים ויתור על ה'אני' עצמו כלום.



אולם אנו  ההכרח לא יגונה ולא ישובח, )כמובן שלמעשה,ובסוף מוותר על עצם הקיום שלו 

 .מדברים כאן על הנכונות מצד הנפש לביטול מוחלט(

משה רבנו היה  –: "ואם ַאִין מחני נא מספרך אשר כתבת" )שמות לב,לב(התבטלות זו מגולה בפסוק 

 ולם וזו בחינת הביטול האמיתי.מוכן להיעלם מן הע

זה עדיין  אם אדם מוכן לוותר על כל הדברים החיצוניים בכדי להגיע לתפיסה של האני הפנימי יותר,

י כאשר האדם מגיע לביטול בשביל להגדיל את עצם תפיסת כ בגדר של ויתור על מנת לקבל בחזרה.

כי השאלה האמיתית היא האם גם על אותו ה'אני'  זו בעצם הגאווה הגמורה ביותר שקיימת. האני,

 הוא מוכן לוותר או לא?

 : פרק יט( )מסילת ישרים, רמח"למטרתו האמיתית של הביטול הינה כפי שאומר ה
 

 .כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה""שיהיה האדם עובד רק למען אשר 
 

 :)תער"ב,ע' תרא( הרש"בובלשון אדמו"ר 
 

 "לעשות למטה כלי לאלוקות בשביל ליחדא קוב"ה ושכינתה"
 

אני מוכן להידבק בלי אלא להגיע לביטול גמור ש כי גם זה לא לשמה, לא רק שאני ידבק בקב"ה,

אפילו ברובד הכי עמוק  אזי זו העצמה של האני, וכל זמן שהאדם מוכן להידבק רק עם תענוג, .תענוג

 שלו.

 .ביטול ה'אני' מיש לאיןכל תכלית הבריאה הינה 

 התכונה הזו של הרצון וההסכמה להתבטל הינו טבעי בעומק נפשו של היהודי.

ברם ככול שהוא יגדיל את עצמו כך  טבע האדם מצד אנושיותו הוא להעצים ולהגדיל את עצמו,

 יותר קשה. הביטול שלו יהיה

 ודו"ק. עבד מלך מלךהישוב לסתירה הינו ש

דהיינו שידע שרוממותו ניתנת לו מצד הבורא ולא מצד  דוד המלך היה במלכות ובשפלות בו זמנית,

 .)עיין תער"ב,ע' תעד(בבחינת "כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"  עצמו הפרטי,

ואם הוא לא מחפש אמת הוא  שהוא יחפש את נקודת ההתבטלות. שייך בטבעו, אמתאם אדם מחפש 

 הוא מוכן להתבטל רק על מנת להרוויח דבר אחר. כי הוא לא ירוויח מזה כלום. לא מוכן להתבטל,

 'הוד והדר': הוד בבחינת 'הוד מלכות',

הודאה ווידוי מתגלה עליו  הודיה, –לאחר שהאדם מיישם בעבודתו את שלושת הפרושים הקודמים 

 .'הוד מלכות'

)להיות מרומם והגון וראוי יכול לתפקד גם כמלך  בטבעיות ובתום לב, מי שנוהג בפשטות ובתמימות,

כשהמלכות הולמת אותו ומתאימה לו. מלך שמוכן לחשוף  באופן טבעי וזורם, למלכות מפאת עצמו(

להודות על האמת  הטוב האלוקי שניתן לו,להכיר תודה על  את פנימיותו ולפעול תמיד בטבעיות,

ללא כל יומרות  הוא זה שמסוגל להיות מלך "מפאת עצמו", –שגדולה ממנו ולהתוודות על חטאיו 

 .)עיין בגמרא ע"ז,דף מד ע"א למטה(שקריות 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"

 

 )הרב מנחם סוכות(
 

 כשדמיון הופך למציאות

ל ַהיֵֹּצא ִמִפיו  כָּׁ רֹו, כְׁ בָּׁ ׁשֹו, ֹלא ַיֵחל דְׁ ר ַעל ַנפְׁ סֹּר ִאסָּׁ ה ֶלאְׁ ֻבעָּׁ ַבע ׁשְׁ  ַיֲעֶשה:ִאיׁש ִכי ִידֹּר ֶנֶדר ַלה' אֹו ִהשָּׁ

 למילים?מדוע צריך לייחס משמעות כה רצינית לדיבור, 

הברואים מחולקים לארבעה קטגוריות. דומם, צומח, חי ומדבר. המאפיין הייחודי שלנו הוא היותנו 

"מדברים", האומנם? האם בזה בלבד אנו שונים משאר הנבראים? האם בעצם היותנו בעלי יכולת 

 ורבאלית מפותחת יש סיבה לחלוקה נפרדת, ליעוד שונה כל כך?

קי האדם מחוברים איכשהו למציאות האובייקטיבית, דווקא המילים זאת ועוד, בעוד כל שאר חל

יכולות להיות מנותקות ממנה לחלוטין. אדם יכול לדבר גבוהה גבוהה ולהיות רחוק אלפי מילין מאותן 

 המילים, המינוח "אחד בפה ואחד בלב" מוכר לכולנו ולאו דווקא לטובה. 

ִפיהּו"  ם לְׁ ָאדָּׁ ל ֲעַמל הָּׁ היכולת של המילים להיות "מנותקות מן המציאות", היא גם אומר קהלת.  -"כָּׁ

המיוחד שבהן, הן יכולות להוות גשר בין האדם הנמצא כאן בעולם גשמי, לבין מציאויות שונות 

לחלוטין, עליונות וקדושות כל כך. כשקיבלנו את התורה קיבלנו מילים, נצטווינו "ודיברת בם", העיסוק 

 הוא שמחבר אותנו לאותם המקומות, לאותה המציאות. במילים שמבטאות דברים נשגבים

ם ָאדָּׁ ַמת ַחִיים ַויְִׁהי הָּׁ יו ִנׁשְׁ ַאפָּׁ ה ַוִיַפח בְׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ר ִמן הָּׁ פָּׁ ם עָּׁ ָאדָּׁ  בבריאת האדם נאמר "ַוִייֶצר ה' ֱאֹלִקים ֶאת הָּׁ

ֶנֶפׁש ַחיָּׁה". התרגום מסביר שאותה "נפש חיה" היא ה"רוח ממלא", היכולת לדבר. הדיבור יכול לצאת  לְׁ

ממקום כל כך עמוק באדם, מאותה נשמת חיים שנפח בנו הבורא. המילים יכולות גם להוביל אותנו 

למקומות שרק הדמיון יכול היה להגיע. המילים מתחמות את הדמיון והופכות אותו לסוג של מציאות, 

ווים כאן "לא יחל למציאות מוגדרת שניתן לשאוף אליה, להוציא החוצה, להעביר הלאה. לכן אנחנו מצ

 דברו", המילים הן קדושות, אסור להפוך אותן לחולין, לפגוע במימד המיוחד הזה לו הן נועדו.

אך בכדי שנוכל להשתמש בכוח העצמתי הזה של המילים בצורה נכונה, צריך הכנה ראויה. המדרש 

תָּׁ ַחי ה' כאן מביא את דברי ירמיהו הנביא " ַבעְׁ ִנׁשְׁ מִ  -וְׁ הֶבֱאֶמת, בְׁ קָּׁ דָּׁ ט ּוִבצְׁ פָּׁ אמר להם " ומבאר: ׁשְׁ

הקב"ה לישראל, לא תהיו סבורים שהותר לכם להישבע בשמי אפילו באמת. אין אתה רשאי להישבע 

 .בשמי, אא"כ יהיה בך כל המידות האלו

התנאי המקדים לשבועה, לשימוש העצמתי ביותר במילים, הוא היותם של שאר חלקי האדם מיושרים. 

מבטאים את זקיפת קומתו הרוחנית של האדם. בכדי להשתמש נכון בחלק  "אמת, משפט וצדקה"

 ה"מדבר" שלנו, צריך שחלקי ה"דומם, צומח וחי" שלנו יהיו שלמים. 

ל  כָּׁ תָּׁ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך בְׁ ָאַהבְׁ ל  ְלָבְבָךרק אחרי "וְׁ כָּׁ ל  ַנְפְשָךּובְׁ כָּׁ יּו ְמֹאֶדָךּובְׁ הָּׁ  ַהְדָבִרים" ניתן להגיע ל"וְׁ

ֵאֶלה". וכשמגיעים למילים מתוך מקום שלם, יש בהן את הכוח והיכולת להביא אותי למקומות שעד  הָּׁ

ל ַהיֵֹּצא ִמִפיו ַיֲעֶשה" אינו רק ציווי, זו גם הבטחה שהדברים שביטאתי  כָּׁ כה רק מילים יכלו להגיע. "כְׁ

 בו אני נמצא כרגע.כרצון שלי, יעזרו לי להגיע אליו, גם אם זה נראה כל כך רחוק מהמקום 

 

 

 

 

 

 



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו 

 
 וידבר משה אל ראשי המטות

 
שמה של פרשת השבוע היא פרשת מטות ונקראת כך כי היא פותחת בכך שמשה רצה להעביר הלכות 

 בנושא נדרים. לכל העם אך ראשית הוא פונה לראשי השבטים.
 אשר צוה יהוה")במדבר ל, ב( זה הדברלבני ישראל לאמר  המטותראשי "וידבר משה אל כמו שכתוב, 

בני ישראל, ומנין שאף  : חלק כבוד לנשיאים, ללמדם תחלה, ואחר כך לכלראשי המטות"ומפרש רש"י, 
שאר הדברות כן, תלמוד לומר וישיבו אליו אהרן וכל הנשיאים בעדה וידבר משה אליהם, ואחרי כן נגשו 

 כל בני ישראל".
יוצא כי ". 'לבני ישראל למימר דין פתגמא דפקיד ה רישי שבטיאומליל משה עם אונקלוס, " ומתרגם

השבטים, הם שנים עשר הבנים של יעקב אבינו עליו השלום. לכן משה ב משה רבנו חלק כבוד לראשי י
 מסר את התורה שבעל פה לראשי העדה ורק אחר כך נגשו בנ"י למשה שדיבר את דברי התורה לכולם.

שהוא בעצם מקל הליכה שנועד להקל על הדרך, כך היו  ראשי  שבטהוא  מטההתרגום למילה 
השבטים, כי הם המנהיגים את בני שבטם בחוכמה את דרכי התשובה לבורא עולם ולהגיע אל היעד, 

 שבטוהוא  שבטיאמן המדבר אל ארץ אבותם היא ארץ ישראל. רמזים אלו נמצאים בצרוף של המילה 
( ניתן למצוא, כי מקל ההליכה מקל את דרכי ו+ג)סכום אותיות ט יתבין שוגם מהמילה  שראל.ירץ א

ין( את ב' התורות והן: התורה שבכתב והתורה שבעל פה וכך מכניסים שהתשובה כאשר משננים )
ית ואל הלב להבעיר באש את הרגש, כאשר יוצקים תוכן פנימי למצוות בכלומר אל תוך ה גואותן אל 

מד מכובד בו שומעים ראשי המטות וכל בני ישראל מפי משה רבנו הצדיק מפרש הדרכים מעשיות במע
 של התשובה לכל אחד אחד משישים רבוא בנ"י.

שהרי משה רבנו הוא היחיד משה טב נמצא הצרוף שבט ו  מטהרמז לכך ניתן למצוא כי מהמלים 
כנ"ל לעומת שאר  "הדבר זהאשר התנבא באספקלריא )כמו חלון מזוגג ושקוף( המאירה בבחינת "

הנביאים אשר התנבאו באספקלריא שאינה מאירה, זה כמו שמה שראו היה רחוק ולכן מטושטש ולא 
ברור. לכן משה יכול היה להעביר את עשרת הדברות ואת כל אור התורה הטובה והמיטיבה מאורו 

י יש שני מעמדים היו יש רמז לעשרת הדברות, כ טבהמאיר, הטוב והמיטיב של בורא עולם. כי במילה 
לקבלת עשרת הדברות של הלוחות הראשונות והלוחות השניות, ומבין ההבדלים בין שני הפעמים, כי 

פעמים בפעם השניה. ומכאן ניתן לכוון לעשרת  בלא מופיעה בפעם הראשונה ומופיעה  טהאות 
ל את רבי חייא בר "שאל רבי חנינא בן עגיהדברות כל פעם שאנו חווים הטבה. כמו שכתוב בתלמוד 

אבא מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהן טוב הואיל וסופן 
-)בבא קמא נדלהשתבר וכי סופן להשתבר מאי הוי אמר רב אשי חס ושלום פסקה טובה מישראל"

 א(.-ב,נה
ינים. וכמו שכתוב בהמשך הפרשה נכתב כי פנחס נשלח עם לוחמי בנ"י לנקום את נקמת ה' במד

"ולמה שלח פנחס? מי שהתחיל במצווה, גומרה. הוא השיב את חמתי במדרש תנחומא לפרשת מטות 
( כי פנחס ו+ג)סכום אותיות  מות טוזה נרמז במילה מטות ובצרוף  והכה את המדינית, יגמור מצוותו"

נית המית את השיב את חמתו של ה' כאשר מסר את נפשו למוות ובעצם המעשה, שהרג את המדי
הפנימי לעיצת בלעם, לכן זכה גם לגמור את המצווה כשהרג את בלעם גם כן. אז בע"ה  גוהשורש וה

 שנזכה לתקן את עצמנו באמצעות מעשים טובים ולגמור מצוות כשמתחילים, אכי"ר.
 
 
 

 besod.halashon@gmail.comלתגובות 

 

 

 

 


